Wie niet in het kind het wonder ziet,
die snapt het hele liedje niet.
- Toon Hermans

Het LeOnhuis is een bijzondere en laagdrempelige plek in het stadscentrum van Hasselt
met een unieke verwevenheid van onderwijs, zorg, ouder- en buurtbetrokkenheid. We
bieden ondersteuning aan kansarme gezinnen via huiswerkbegeleiding, digitale lessen,
een gevarieerd vrijetijdsaanbod, taalondersteuning … Het LeOnhuis is een huis met een
lage drempel en een warm hart. Iedereen kan zomaar binnenstappen tijdens de
openingsuren. In april vierde het LeOnhuis haar 5-jarig jubileum.

Onze dromen
Verder de brug maken tussen onderwijs en welzijn,
Kinderen én hun sociale omgeving versterken met het oog op gelijke (onderwijs)kansen voor elk kind,
Het LeOnhuis als een onderwijs- en welzijnscentrum waar expertise wordt opgebouwd
en gedeeld met anderen.
Dit kan met jouw steun!

Steun ons
Ons aanbod is volledig gratis zodat er geen gezinnen uit de boot vallen. Dagelijks
ontvangen we een 50-tal kinderen en hun ouders en bieden we ondersteuning op maat.
Momenteel zijn er 200 kinderen ingeschreven uit een 100-tal gezinnen. Spijtig genoeg
staan er veel gezinnen op de wachtlijst die we nog niet kunnen helpen door een gebrek
aan financiële middelen en ruimte. Wil je graag aan een goed doel doneren, dan is het
LeOnhuis een goede keuze. Onze hulpverlening gebeurt in volledige onafhankelijkheid,
dus ook financieel. We hebben uw giften nodig om onze missie te volbrengen: het helpen
van de meest kwetsbaren in onze maatschappij. Elke gift maakt dus écht een verschil.
Doneren kan op www.leonhuis.be of op het rekeningnummer BE80 7370 4480 7777
van vzw Jeugdhulp Don Bosco met de vermelding 'gift LeOnhuis'. Als je op jaarbasis
meer dan € 40 doneert, dan heb je recht op een belastingvermindering van 45%.
Een gift van € 100 kost je dus uiteindelijk maar € 55! Meer info: www.leonhuis.be.

Aan het woord...
We laten graag kinderen, ouders en begeleiders zelf aan het woord.
Zonder hen is het LeOnhuis immers een lege doos.

“Ik kom naar de taallessen in de
voormiddag om het Nederlands te
oefenen. Mijn spreken is daardoor
goed vooruitgegaan"
- Mama van Safaa (7 jaar)

“Als mijn dochters iets niet goed
hebben begrepen op school, weet
ik dat ze hier extra uitleg krijgen”
- Mama van Gursharan (7 jaar)

"Tijdens de coronacrisis bleven we actief communiceren
met de kinderen. Aan de telefoon of online maakten we samen
huiswerk en speelden we spelletjes. Zo hielden we een vinger
aan de pols over het welbevinden van de kinderen"
- Elif (projectmedewerker)

“Ik ben een verpleegkundige uit Marokko,
maar mijn diploma wordt niet erkend in België.
Het LeOnhuis hielp me omscholen tot
zorgkundige en nu werk ik deeltijds"
- Mama van Nermine (9 jaar) en Anis (7 jaar)

“Ik heb in Oekraïne in de kelder gewoond.
Ik was heel bang. We hoorden raketten
overvliegen. Ondertussen wonen we in
Hasselt. We zijn zo blij dat we in het
LeOnhuis terecht kunnen voor hulp”
- Sophia (9 jaar)

